
MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 

(ďalej len „memorandum“) 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1. Názov: Mesto Nová Baňa 

sídlo: Námestie slobody 1/1, 968 01 Nová Baňa 

IČO: 00320897 

DIČ: 2021111455 

zastúpené: Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, primátor mesta 

a 

2. Názov: OZ Nová Baňa 

sídlo: Starohutská 120, 968 01 Nová Baňa 

IČO: 37832344 

DIČ: 2021650752 

zastúpené: Branislavom Medveďom, predseda  

ďalej tiež ako „ strany memoranda “  vyjadrujú v spoločnom memorande nasledovné:  

 

Preambula 

My obyvatelia slobodného kráľovského a banského mesta, hlásiaci sa k stáročnej histórii 

baníctva na území Mesta Nová Baňa, rešpektujúc význam ťažby drahých kovov a náročnej práce 

našich predkov pre historický rozvoj a napredovanie nášho mesta, sa hrdo hlásime k historického 

odkazu baníctva. 

Uvedomujúc si zodpovednosť za zachovanie kultúrneho a historického, hmotného aj 

nehmotného dedičstva, baníckej éry nášho mesta s cieľom zachovať ho pre nasledujúce generácie. 

Zdôrazňujúc dôležitosť a nevyhnutnosť spolupráce a partnerského prístupu v spoločnom 

snažení o neustály a trvalo udržateľný rozvoj mesta, v prospech všetkých jeho obyvateľov, 

považujeme uzatvorenie tohto memoranda o vzájomnej spolupráci zo strany všetkých zúčastnených  

za prejav slobodnej vôle a ten vypovedá o našom spoločnom záujme rozvíjať Mesto Nová Baňa v 

oblasti ochrany historického a kultúrneho dedičstva baníctva, v jeho hmotnej aj nehmotnej podobe.  

Zmluvné strany memoranda sa rozhodli rozvíjať spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, 

rešpektu a porozumenia za účelom dosahovania spoločných cieľov. Všetci bez výhrad zároveň 

potvrdzujú pripravenosť spoločne participovať na tvorbe a realizácii takých aktivít, ktoré budú 

spoločným prínosom a nadviažu na už doteraz dosiahnuté výsledky v tejto oblasti.  

Nadväzujúc na nezlomnú vôľu a vieru vo vlastný um a schopnosti, na zručnosti novobanských 

remeselných majstrov a učených banských majstrov, ale najmä na večnú slávu prostých a pracovitých 



baníkov, baníctva a baníckeho stavu nášho slobodného kráľovského a banského mesta Nová Baňa, 

sme sa rozhodli uzavrieť toto memorandum, s  presvedčením, že najväčší poklad sa neskrýva 

v hlbinách zeme v rude ukrytý, ale ten skutočný spočíva v ľuďoch samotných v ich schopnostiach, 

pracovitosti a vôli dosahovať spoločné ciele, ktoré sú prospešné pre všetkých súčasníkov, ale najmä 

budúce generácie. To je náš poklad, bohatstvo, zlato v hlbinách zeme ukryté. 

 

Čl.I. 

Práva a povinnosti zmluvných strán memoranda 

1. Zmluvné strany memoranda majú právo podieľať sa na aktivitách definovanými memorandom v 

plnom rozsahu vo vlastnom mene. 

2. Strany memoranda sa zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby spolupráca bola úspešná a v záujme 

dosiahnutia stanovených cieľov budú: 

a) poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa ich spolupráce, 

b) vzájomne si vymieňať skúsenosti a príklady dobrej praxe, 

c) spoločne propagovať a podporovať spoločne vyvíjané aktivity a projekty, 

d) spolupracovať pri organizovaní podujatí a/alebo pri spoluorganizovaní spoločných podujatí, ako aj 

pri príprave realizácie spoločných projektov 

e) realizovať spoločné aktivity  s cieľom dosiahnuť  účinnejšiu spoluprácu  

 

Čl.II. 

Organizačné zabezpečenie spolupráce 

1. Plánovanie a organizovanie jednotlivých foriem spolupráce sa pre každý kalendárny rok alebo 

konkrétnu aktivitu spresní na spoločných stretnutiach zástupcov zmluvných strán. Za účelom 

plánovania a organizovania spolupráce sa budú zmluvné strany memoranda stretávať pravidelne, 

najmenej však jeden krát za pol rok. 

2. Strany memoranda sa dohodli, že realizácia foriem vzájomnej spolupráce sa bude uskutočňovať na 

zásadách demokracie, rovnocenného postavenia, plného rešpektovania inštitucionálnej suverenity a  

názorovej rôznorodosti. 

3. Strany memoranda zároveň vyjadrujú spoločnú vôľu angažovať sa v dlhodobom procese 

spolupráce, a tým prispievať k prehlbovaniu kontaktov a väzieb medzi stranami memoranda, ako i 

jednotlivcami združenými v rámci jednotlivých subjektov. 

 

Čl.III 

Finančné zabezpečenie spolupráce 

1. Vzniknuté náklady a výdavky vyplývajúce zo spolupráce alebo súčinnosti upravenej týmto 

memorandom budú predmetom ďalších podrobných dojednaní na základe dohody strán memoranda 

v čase, keď vzniknú. 



2.  Mesto Nová Baňa ako subjekt územnej samosprávy naviazaný na prostriedky verejných rozpočtov 

je hlavným garantom finančnej podpory aktivít definovaných memorandom. 

 3.  Za účelom podpory aktivít definovaných memorandom sa Mesto Nová Baňa zaväzuje každoročne 

vyčleniť, v dostatočnej miere v rámci schváleného rozpočtu mesta, finančné  prostriedky určené na 

dosahovanie stanovených cieľov. 

4.  Doplnkovým zdrojom financovania spoločných aktivít sú externé finančné zdroje verejného alebo 

súkromného charakteru, o ktoré sa budú zmluvné strany uchádzať  prostredníctvom žiadostí, na 

základe vzájomnej dohody spoločne alebo samostatne. 

 

Čl.IV. 

Oblasti spolupráce 

1.  Zachovávanie historického a kultúrneho dedičstva baníctva a ťažby drahých kovov v jeho hmotnej 

forme spočívajúce v ochrane a obnove bansko-technických pamiatok, architektúry, dobových 

baníckych krojov a iných artefaktov. 

2. Vytváranie vhodných príležitostí pre verejnú prezentáciu historického odkazu baníctva v Novej 

Bani a okolí, budovaním banských náučných chodníkov a expozícií za účelom sprístupnenia informácií 

pre širokú verejnosť. 

3. Udržiavanie nehmotného odkazu banskej éry v podobe baníckych tradícií, piesní, baníckych omší, 

šachtágov a podobných zvykov. 

4. Zastrešovanie aktivít v oblasti dokumentačnej a publikačnej činnosti so zameraním na históriu a 

súčasný stav baníctva a baníckeho regiónu. 

5.  Organizovanie verejných kultúrnych a spoločenských podujatí propagujúcich baníctvo a banícku 

históriu s cieľom zachovať banícke tradície a priblížiť ich širokej verejnosti. 

6.  Ochrana a starostlivosť o životné prostredie tvoriace územie mesta a priľahlú krajinu kde sa 

bansko-technické pamiatky nachádzajú ako súčasť trvalo udržateľného rozvoja územia. 

 

 

 

Čl.V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania stranami memoranda a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

3. Memorandum je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou strán memoranda. 

4. Memorandum je možné ukončiť písomnou dohodou strán memoranda.  



5. Memorandum je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany memoranda aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhým stranám memoranda. Výpovedná 

lehota je jeden mesiac a začína plynúť deň nasledujúci po doručení výpovede druhým stranám 

memoranda.  

6. Všetky zmeny a doplnenia tohto memoranda je možné vykonať len vo forme písomných a 

číslovaných dodatkov, podpísaných všetkými stranami memoranda.  

7. Na vzťahy neupravené týmto memorandom sa primerane použijú príslušné ustanovenia zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

8. Memorandum je vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a 

každá strana memoranda obdrží jedno z nich. 

9. Strany memoranda prehlasujú, že ustanovenia memoranda vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu, že 

ich prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Na znak súhlasu s celým obsahom memoranda ho 

účastníci podpisujú. 

 

V Novej Bani dňa ....................  

 

............................................................... 

MVDr. Mgr. Branislav Jaďuď, MBA 

Primátor Mesta Nová Baňa 

 

................................................................ 

Branislav Medveď 

OZ Nová Baňa 

 

 


